COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. DARCÍSIO PERONDI)
Requer realização de audiência pública
em conjunto com a Comissão de
Finanças e Tributação, para debater
sobre a PEC 06/19 – Nova Reforma da
Previdência, com a presença do
Ministro da Economia.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, ouvido este insigne colegiado e com
fundamento no art. 255 do RICD, a realização de reunião de audiência pública em
conjunto com a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) para debater as modificações
no sistema de previdência social promovidas pela Proposta de Emenda à Constituição
nº 06, de 2019 (Nova Reforma da Previdência), a realizar-se no dia 04 de junho, às 14h,
e que contará com a presença do Excelentíssimo Ministro Paulo Roberto Nunes
Guedes - Ministério da Economia.

JUSTIFICAÇÃO

A PEC 06/19 foi encaminhada para esta Casa no dia 20/02/19, e desde o
início da sua tramitação, o Governo Federal - sobre a regência do Ministério da
Economia - participou qualitativamente de 11 audiências públicas nas comissões
permanentes e outras 8 na Comissão Especial destinada a analisar a proposta. Nesta
soma de 19 audiências públicas, salienta-se a vinda do Ministro Paulo Guedes na CCJC
e na Comissão Especial da Reforma da Previdência - PEC06/19.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a vinda do ministro para
tratar desta importante temática em audiência pública (previamente agendada) e há

concordância para que este colegiado seja igualmente protagonista no debate deste
tema nevrálgico e que trará impactos positivos para os trabalhadores, para a
sociedade brasileira e para o equilíbrio das finanças públicas.
Neste cenário de diálogo franco, elucidativo e incansável do Poder
Executivo com o parlamento em seus comitês temáticos, esta Comissão de Seguridade
Social e Família contribuirá qualitativamente na discussão desta proposta, e esta é a
razão pela qual convidamos o Ministro da Economia para comparecer a esta Casa
Legislativa.

Sala das Reuniões, em 23 de maio de 2019.

DARCÍSIO PERONDI
MDB/RS

